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1. Hitunglah nilai ekivalen pada tahun ke 10 dari arus dana di bawah ini jika digunakan tingkatbunga (0,07×NK)%.

2. Perhatikan diagram arus dana di bawah ini:Hitunglah nilai ekivalen uniform series per tahun mulaidari tahun 1 sampai dengan tahun ke 7 dari arus danatersebut.
3. Seorang membayar hutang selama 10 tahun. Pembayaran dilakukan mulai tahun depansebesar Rp 500.000 NK. Jumlah yang dibayarkan setiap tahun nilainya berkurang sebesarRp 50.000 NK dari tahun sebelumnya. Berapakah jumlah uang yang dipinjamnya jikadiberikan tingkat bunga (0,12×NK)%?4. Seseorang membeli rumah seharga Rp 1,6 juta×(NK+100). Besarnya uang muka yang harusdibayarkan pada saat membeli adalah 25% dari harga rumah. Untuk pembayaran sisanyadia pinjam dari bank yang dikenakan suku bunga pinjaman sebesar ((11 +( NK)⁄100)/12)%	per bulan. Pembayaran dilakukan mulai bulan depan dengan nilai yang sama besarnyasetiap bulan selama 10 tahun. Jika penghasilannya per bulan sebesar Rp 30.000 NK, apakahdia bisa membayar hutangnya?5. Seorang mahasiswa yang saat ini berusia 20 tahun merencanakan akan menabung setiapbulan sebesar Rp 10.000×(NK-50) sampai usia 50 tahun dengan harapan bisa menikmatitabungannya selama 20 tahun setelah berhenti menabung, dengan cara mengambil uangtabungan dengan jumlah yang sama tiap bulannya selama 20 tahun tersebut. Ia akan mulaimenabung pada bulan depan. Jika suku bunga yang diberikan untuk tabungannya sebesar(5NK/100)% per tahun, berapa uang yang bisa diambil setiap bulan selama 20 tahuntersebut ?6. Seseorang hutang sebesar $ 100xNK dengan bunga nominal (16+NK/100) % dimajemukkanper setengah tahun. Pembayaran dilakukan dengan seri uniform setiap tahun selama 15tahun mulai tahun depan. Berapa besar uang yang telah dibayarkan pada akhir tahun ke-10?Berapakah sisa hutangnya pada akhir tahun ke-10 tersebut ?



7. Seseorang pada saat ini (bulan 9) membuka rekening suatu tabungan deposito denganmenyetor uang sebesar Rp 200.000×NK. Bunga diberikan setiap 6 bulan pada tabungantersebut namun nasabah boleh menabung setiap saat. Ia merencanakan akan menambahtabungannya setiap 2 bulan sekali mulai bulan 11, dengan jumlah yang sama selama 5tahun. Berapakah jumlah uang yang harus ditabung setiap 2 bulan tersebut agar nilaitabungannya pada tahun ke 5 menjadi Rp 2.000.000×(NK+150) jika besarnya suku bungaefektif [15-(NK/100)]% ?8. Akri menabung tiap bulan Rp 1000(NK+50) mulai bulan depan dan menariknya setiap 6bulan Rp 2000(NK-10) berapakah jumlah tabungan Akri selama 5 tahun ? Bunga efektifsebesar (13+NK/100)% dan dimajemukkan setiap 6 bulan.


